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PARECER Nº 491/2008 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 655/07. 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Toninho Paiva, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de instalação de relógio com mostrador duplo (tempo e temperatura) com 
boa definição de leitura nos parques municipais com grande circulação de pessoas, em locais 
de fácil visualização ao público freqüentador. 
O projeto pode prosperar, como veremos a seguir. 
A proposta cuida de matéria de predominante interesse local sobre a qual cabe à comuna 
legislar, nos termos do art. 30, I da Constituição Federal e art. 13, I da Lei Orgânica do 
Município. 
Como observa Celso Bastos: 
"Cairá, pois, na competência municipal tudo aquilo que for de seu interesse local. É evidente 
que não se trata de um interesse exclusivo, visto que qualquer matéria que afete uma dada 
comuna findará de qualquer maneira, mais ou menos direta, por repercutir nos interesses da 
comuna nacional. Interesse exclusivamente municipal é inconcebível, inclusive por razões de 
ordem lógica: sendo o Município parte de uma coletividade maior, o benefício trazido a uma 
parte do todo acresce a este próprio todo. Os interesses locais dos Municípios são os que 
entendem imediatamente com as suas necessidades imediatas, e, indiretamente, em maior 
ou menor repercussão, com as necessidades gerais" (in "Competências na Constituição de 
1988", Fernanda Dias Menezes de Almeida, Ed. Atlas, 1991, pág. 124) 
Dessa forma, se o que predomina são os interesses do Município, repercutindo a norma 
sobre necessidades imediatas da Comuna, como ocorre no presente caso, há que se 
reconhecer a competência legislativa da esfera municipal. 
A aprovação da proposta depende do voto da maioria absoluta dos membros da Câmara, 
nos termos do art. 40, § 3º, XII, da LOM. 
Pelo exposto, somos 
PELA LEGALIDADE. 
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 07/5/08 
João Antonio – Presidente 
Ademir da Guia 
Agnaldo Timóteo 
Claudete Alves 
Russomanno 
 
VOTO VENCIDO DO RELATOR VEREADOR TIÃO FARIAS E DOS VEREADORES NETINHO E 
CELSO JATENE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 655/07 
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Toninho Paiva, que visa 
determinar a instalação de relógios com mostradores duplos (tempo e temperatura) nos 
parques municipais. 
A propositura não reúne condições para ser aprovada porque, ao determinar a instalação de 
equipamentos em parques públicos, interfere com a administração de bens públicos, matéria 
de iniciativa legislativa privativa do Executivo, nos termos dos arts. 37, § 2º, IV e 111 da Lei 
Orgânica do Município 
Viola, pelos motivos acima elencados, o princípio da independência e harmonia entre os 
Poderes (art. 2º da CF; art. 5º da CE e art. 6º da LOM). 
Ante o exposto somos, 
PELA ILEGALIDADE. 
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 07/5/08 
Tião Farias – Relator 
Celso Jatene 
Netinho  


